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Obec Valaská Belá

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá

.

/ 2015

Obecné zastupite stvo obce Valaská Belá pod a § 5 odst. l zákona NR SR 178/1998
Z.z. a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a
o zmene a doplnení zákona . 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 6 odst.1, § 11 odst.3 písm. g / zákona SNR . 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení – trhovom poriadku / alej len trhový poriadok /.

Trhový poriadok
§1
Úvodné ustanovenie
Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb
v katastrálnom území obce Valaská Belá – na nekrytom trhovisku v centre obce.
§2
Základné pojmy
Trhovým miestom sa rozumie- trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanoviš om,
verejné priestranstvo na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj.
1) Trhovisko – nekryté, alebo iasto ne kryté priestranstvo trvale vyhradené na
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
2) Tržnica – kryté zariadenie trvale ú elovo ur ené na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb v prevádzkar ach a na prenosných predajných
zariadeniach.
3) Príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
priestranstve do asne ur enom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne
a výro né trhy a sústredený predaj vlastných použitých textilných, odevných,
športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými
osobami medzi sebou.
4) Ambulantným predajom je predaj v stánkoch s do asným stanoviš om, predaj
na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny
predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkar ou. Za stánok s do asným
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stanoviš om a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné
zariadenie, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie pod a osobitného predpisu.
§3
Povolené druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhovisku
Na trhovisku možno predáva :
1. Potravinový tovar
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

erstvé ovocie, zelenina, zemiaky, lesné plody
sušené ovocie
výrobky z ovocia a zeleniny
spracované ovocie a zelenina (kvasená kapusta)
ovocné a zeleninové š avy
vajcia po splnení požiadaviek pod a osobitných predpisov
med a výrobky z medu po splnení požiadaviek pod a osobitných predpisov
mäso a mäsové výrobky po splnení požiadaviek pod a osobitných predpisov
mlieko a mlie ne výrobky po splnení požiadaviek pod a osobitných predpisov
strukoviny, olejniny, obilniny
mlynské, pekárenské a cukrárske výrobky
orechy, okoláda, cukrovinky, pochutiny

2. Ostatný tovar:
a) kvetiny, priesady, sadenice
b) ozdobné vence,
ina
c) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky

3. Povolené druhy poskytovaných služieb:
a)
b)
c)
d)
e)

brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
oprava dáždnikov
oprava obuvi
oprava tašiek a koženej galantérie
k ová služba
§4
Zákaz predaja

Na trhových miestach sa zakazuje predáva :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

zbrane a strelivo
výbušniny a pyrotechnické výrobky
tla a iné veci ktoré ohrozujú mravnos
tabak a tabakové výrobky
lieh, destiláty a spotrebite sky balené alkoholické nápoje
jedy, omamné a psychotropné látky
lieky
automobily, motocykle
chránené druhy rastlín a živo íchov, nebezpe né živo íchy
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Príležitostné trhy

Sú povolené v de konania hodov, po as ve kono ných sviatkov, v predviano nom
období, po as obecných a kultúrnych slávností
-po as príležitostných trhov je možné na trhovisku okrem povolených výrobkov
predáva :
spotrebné výrobky, textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky,
drobný tovar, papierové výrobky, kozmetika, drogéria, športové potreby, hra ky.

§6
Ambulantný predaj
Ambulantný predaj je povolený z parkovacej plochy verejného priestranstva pri
rodinnom dome s. .537
§7
Osoby oprávnené predáva výrobky a poskytova služby
1) Na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku je potrebné povolenie
Obce Valaská Belá.
2) Na trhovisku môžu na základe povolenia predáva výrobky a poskytova služby
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie pod a osobitných
predpisov,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živo íšne výrobky z vlastnej
pestovate skej alebo chovate skej innosti alebo lesné plody

§8
Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb
1. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste musí vyhovova
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam pod a
osobitných predpisov.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný pri úhrade nájmu predloži :
a) žiados o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste,
b) doklad o oprávnení na podnikanie v danej oblasti pod a osobitných predpisov,
c) potvrdenie obce, že predávajúci je vlastníkom pozemku – záhrady,
d) doklad o zdravotnej bezpe nosti, veterinárne osved enie,
e) fotokópiu strany ozna enej ako Záznamy da ového úradu z knihy elektronickej
registra nej pokladnice predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie
da ového kódu ERP alebo estné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného
predpisu, pod a ktorého žiadate nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb používa registra nú pokladnicu,
f) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to
vyžaduje charakter predávajúceho tovaru alebo poskytovania služieb.
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3. Predávajúci je povinný dodržiava povinnosti stanovené príslušnými právnymi
predpismi.
4. Vidite ne ozna trhové miesto svojim svojim menom a priezviskom alebo
obchodným menom a adresou trvalého bydliska alebo sídla.
5. Predávajúci je povinný používa elektronickú registra nú pokladnicu pod a
osobitných predpisov.
6. Na trhovom mieste je zakázané predáva nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa
nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho pôvod.
7. Predávajúci je povinný zrete ne ozna

predávané výrobky cenou.

8. Dodržiava trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu.
9.Vstup motorových dopravných prostriedkov do priestoru trhoviska, ktorými sa
zásobuje trhovisko je možný len po dobu nevyhnutnej potreby t.j. nakládky a vykládky
tovaru.
§7
Trhové dni, predajný a prevádzkový as
Za trhové dni v týždni sa ur uje -

pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok
v ase od 8,00 - 17.00 h

-

sobota, nede a v ase od 7,00 – 12,00 h

( predaj po as víkendu je povolený len po zaplatení nájmu za trhové miesto vopred,
po as pracovných dní )

§8
Pravidlá dodržiavania istoty a hygieny po as predaja výrobkov a
poskytovania služieb a po skon ení predaja
1. Predáva výrobky len na trhovom mieste ur enom obcou.
2.Po as predaja výrobkov a poskytovania služieb udrža používané miesto v istote.
Po ukon ení predaja zanecha predajné miesto isté a upratané.
§9
Nájom za trhové miesto
Predávajúci na trhovom mieste sú povinní zaplati nájom do pokladne obce, alebo na
et obce ( íslo ú tu a bankové spojenie je uvedené v nájomnej zmluve) :
a) 10,00 € na de za užívanie jedného trhového miesta na trhovisku
b) 15,00 € na de za ambulantný predaj
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§10
Sankcie
V prípade porušenia ustanovení tohto trhového poriadku sú orgány dozoru
oprávnené :
a) uloži pokutu pod a osobitných predpisov
c) vykáza predávajúceho z trhového miesta
§ 11
Závere né ustanovenia
1. Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku sú oprávnení vykonáva :
Obec Valaská Belá - starosta obce, poverení poslanci obecného zastupite stva a
zamestnanci obce, Slovenská obchodná inšpekcia, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Da ový úrad.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce – trhovom poriadku sa uznieslo
obecné zastupite stvo Obce Valaská Belá d a ........... uznesením . ......................
3. Týmto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie .1 / 2014 – trhový poriadok
Obce Valaská Belá, schválené Obecným zastupite stvom vo Valaskej Belej d a
23.1.2014 uznesením . 4 / 2014.
§ 12
innos
Tento trhový poriadok nadobúda ú innos 15. d om od zverejnenia na úradnej tabuli
obce.
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce
Zverejnené d a: 1. 7. 2015
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